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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Transparentní a důvěryhodné postupy při zadávání veřejných zakázek mají obzvláště velký 
význam pro účinnost veřejných výdajů a rovněž pro dopad veřejných investic na ekonomiku, 
zejména na udržitelný růst a inovace.

Systém zadávání veřejných zakázek je především pro malé místní orgány a malé a střední 
podniky velmi složitý a naprostou nutností je zajistit zadavatelům, zejména na regionální a 
místní úrovni a stejně tak malým a středním podnikům, širší přístup k jednoznačným 
informacím a k poradenství ohledně pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek. Cílem 
dalšího rozvíjení předpisů EU v této oblasti musí být zjednodušení postupu zadávání 
veřejných zakázek, snížení nákladů a větší atraktivita pro malé a střední podniky a investory.

Komise a členské státy nesou velkou zodpovědnost za zajištění odborného vzdělávání a 
konzultací, které jsou nutné k tomu, aby regionální a místní orgány a malé a střední podniky 
měly k dispozici informace a pomoc a aby se zapojily další zúčastněné strany, čímž se zajistí 
informovaná účast na zadávání veřejných zakázek, dojde ke snížení výskytu chyb 
a nesrovnalostí a u zadavatelů z řad místních a regionálních orgánů se rozvinou potřebné 
odborné znalosti z oblasti zadávání veřejných zakázek.

Malé a střední podniky mají skutečně obrovský potenciál pro vytváření pracovních míst, růst 
a pro inovace, a má-li být v rámci postupů zadávání veřejných zakázek maximálně využit 
jejich hospodářský a inovativní potenciál, je nutné je podporovat k účasti na veřejných
zakázkách vypisovaných místními a regionálními orgány.

Navrhovatelka s podporou výboru ve stanovisku k modernizaci systému veřejných zakázek 
jasně uvádí, že zadávání veřejných zakázek by se nemělo řídit zásadou nejnižší ceny, ale mělo 
by zohledňovat udržitelné a hospodářsky nejvýhodnější nabídky, a to i z hlediska nákladů 
životního cyklu. Toto pravidlo by mělo být v […] dále posíleno.

Je však třeba objasnit, že účinnost a účelnost veškerých pravidel pro veřejnost vydaných na 
evropské úrovni je podmíněna tím, že provedení těchto pravidel do právních předpisů 
členských států bude řádné a co nejjednodušší. Členské státy by tedy s pomocí Komise a pod 
jejím dohledem měly zajistit, aby v Unii nedošlo k roztříštění pravidel a aby se nebránilo 
zjednodušování režimů v důsledku toho, že pravidla obsažená v navrhovaných směrnicích 
jsou ze své podstaty poměrně velmi složitá a podrobná.

Naprosto nezbytné je směrnice upřesnit po právní stránce, aby se předešlo dalším selháním při 
uplatňování právních předpisů pro zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti 
navrhovatelka doufá, že v rámci výkladu a uplatňování budoucích pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek budou konečně vyřešeny a řádně zohledněny závažné nedostatky 
v dodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek, které v provádění projektů v rámci 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti opakovaně odhalil Účetní dvůr a 
jež lze přičítat především tomu, že postupy zadávání veřejných zakázek jsou velice složité, 
jejich vzájemná soudržnost a soudržnost s postupy pro využívání strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti je nedostatečná a právo EU není správně prováděno ve vnitrostátním 
právu.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít 
k dosažení inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a zároveň 
k zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby, revidována a modernizována, aby 
se zvýšila efektivita veřejných výdajů, 
zejména usnadněním účasti malých a 
středních podniků na veřejných zakázkách, 
a aby zadavatelé měli možnost lépe 
využívat veřejných zakázek na podporu 
společných společenských cílů. Je rovněž 
třeba vyjasnit základní pojmy a koncepty, 
aby se zajistila větší právní jistota, a 
začlenit do současných pravidel určité 
aspekty související se zavedenou 
judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

(2) Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve 
strategii Evropa 2020 jako jeden z tržně 
založených nástrojů, jenž se dá využít 
k dosažení inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a zároveň 
k zajištění nejefektivnějšího využití 
veřejných prostředků. Za tímto účelem 
musí být současná pravidla pro zadávání 
zakázek přijatá podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby, revidována a modernizována, aby 
se zvýšila efektivita veřejných výdajů, 
zejména usnadněním a podporováním 
účasti malých a středních podniků na 
veřejných zakázkách, a aby zadavatelé 
měli možnost lépe využívat veřejných 
zakázek na podporu společných 
společenských cílů, aniž je dotčena jejich 
samostatnost při rozhodování o tom, co 
zadat a co koupit. Je rovněž třeba vyjasnit 
základní pojmy a koncepty, aby se zajistila 
větší právní jistota, a začlenit do 
současných pravidel určité aspekty 
související se zavedenou judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie.

Or. en
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Odůvodnění

Nemělo by se zasahovat do samostatnosti zadavatelů v rozhodování o tom, co koupí.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Mnohé hospodářské subjekty, a 
zejména malé a střední podniky spatřují 
vážnou překážku jejich účasti v zadávacích 
řízeních v administrativní zátěži 
vyplývající z toho, že musí předkládat 
značný počet osvědčení nebo jiných 
dokumentů, jež souvisejí s kritérii pro 
vyloučení a výběr. Omezení takových 
požadavků, například pomocí využití 
vlastních prohlášení, může vést 
k významnému zjednodušení výhodnému 
jak pro veřejné zadavatele, tak pro 
hospodářské subjekty. Od uchazečů, u 
nichž bylo rozhodnuto, že jim bude zadána 
zakázka, by však poskytnutí příslušných 
dokladů vyžadováno být mělo a veřejní 
zadavatelé by neměli uzavírat smlouvy 
s uchazeči, kteří nejsou schopni tak učinit. 
Dalšího zjednodušení může být dosaženo 
prostřednictvím standardizovaných 
dokumentů, jako je evropský pas pro 
veřejné zakázky, které by měly být 
uznávány všemi zadavateli a měly by být 
široce propagovány mezi hospodářskými 
subjekty, a zejména mezi malými a 
středními podniky, kterým mohou značně 
snížit administrativní zátěž.

(32) Mnohé hospodářské subjekty, a 
zejména malé a střední podniky spatřují 
vážnou překážku jejich účasti v zadávacích 
řízeních v administrativní zátěži 
vyplývající z toho, že musí předkládat 
nadměrný počet osvědčení nebo jiných 
dokumentů, jež souvisejí s kritérii pro 
vyloučení a výběr. Omezení takových 
požadavků, například pomocí využití 
vlastních prohlášení, může vést 
k významnému zjednodušení výhodnému 
jak pro veřejné zadavatele, tak pro 
hospodářské subjekty. Od uchazečů, u 
nichž bylo rozhodnuto, že jim bude zadána 
zakázka, by však poskytnutí příslušných 
dokladů vyžadováno být mělo a veřejní 
zadavatelé by neměli uzavírat smlouvy 
s uchazeči, kteří nejsou schopni tak učinit. 
Dalšího zjednodušení může být dosaženo 
prostřednictvím standardizovaných 
dokumentů, jako je evropský pas pro 
veřejné zakázky, které by měly být 
uznávány všemi zadavateli a měly by být 
široce propagovány mezi hospodářskými 
subjekty, a zejména mezi malými a 
středními podniky, kterým mohou značně 
snížit administrativní zátěž.

Or. en

Odůvodnění

Obzvlášť důležité je posílit úlohu malých a středních podniků v oblasti zadávání veřejných 
zakázek.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže i v případech, kdy 
veřejní zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
budou optimálně vyhovovat jejich 
potřebám, například pokud zvolená kritéria 
pro zadání zakázky zahrnují faktory 
spojené s výrobním procesem. V důsledku 
toho bude možné, aby veřejní zadavatelé 
jako kritéria pro zadání přijali buď
„hospodářsky nejvýhodnější nabídku“,
nebo „nejnižší cenu“, přičemž bude 
zohledněno, že v případě nejnižší ceny 
mohou podle vlastního uvážení stanovit 
přiměřené kvalitativní standardy pomocí 
technických specifikací nebo podmínek 
realizace zakázky.

(37) Zakázky by měly být udělovány na 
základě objektivních kritérií, která zajistí 
shodu se zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení. Tato 
kritéria by měla zajistit, že nabídky budou 
posuzovány v podmínkách efektivní 
hospodářské soutěže i v případech, kdy 
veřejní zadavatelé požadují vysoce kvalitní 
stavební práce, dodávky a služby, které 
budou optimálně vyhovovat jejich 
potřebám, například pokud zvolená kritéria 
pro zadání zakázky zahrnují faktory 
spojené s výrobním procesem. V důsledku 
toho bude možné, aby veřejní zadavatelé 
jako kritéria pro zadání přijali přednostně 
„hospodářsky nejvýhodnější nabídku“ a 
následně „nejnižší cenu“, přičemž bude 
zohledněno, že v případě nejnižší ceny 
mohou podle vlastního uvážení stanovit 
přiměřené kvalitativní standardy pomocí 
technických specifikací nebo podmínek 
realizace zakázky.

Or. en

Odůvodnění
Zadávání veřejných zakázek by se nemělo řídit zásadou nejnižší ceny, ale mělo by zohlednit 
udržitelné a hospodářsky nejvýhodnější nabídky.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Všichni veřejní zadavatelé nemohou 
mít interní odborné znalosti nezbytné pro 
hospodářsky či technicky složité zakázky. 
Účinným doplňkem činností v oblasti 

(51) Všichni veřejní zadavatelé nemají 
interní odborné znalosti nezbytné pro 
hospodářsky či technicky složité zakázky. 
Účinným doplňkem činností v oblasti 
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monitorování a kontroly by proto byla 
vhodná profesionální podpora. Na jedné 
straně lze tohoto cíle dosáhnout nástroji 
pro sdílení znalostí (znalostními centry), 
které budou zadavatelům poskytovat 
technickou podporu, na druhé straně by 
podniky, především malé a střední 
podniky, měly těžit z administrativní 
podpory, zejména při účasti 
v přeshraničních zadávacích řízeních.

monitorování a kontroly proto je vhodná 
profesionální podpora. Na jedné straně lze 
tohoto cíle dosáhnout nástroji pro sdílení 
znalostí (znalostními centry), které budou 
zadavatelům poskytovat technickou 
podporu, na druhé straně by podniky, 
především malé a střední podniky, měly 
těžit z administrativní podpory, zejména 
při účasti v přeshraničních zadávacích 
řízeních.

Or. en

Odůvodnění

Obzvlášť důležité je posílit úlohu malých a středních podniků v oblasti zadávání veřejných 
zakázek.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53a) Způsob, jímž bude tato směrnice 
provedena, má zásadní význam pro úsilí o 
zjednodušení a pro zajištění jednotného 
přístupu k výkladu a uplatňování pravidel 
EU pro zadávání veřejných zakázek, čímž 
přispívá k nezbytné právní jistotě, kterou 
požadují malé a střední podniky a 
zadavatelé zejména na nižší správní 
úrovni. Komise a členské státy by tedy 
měly zajistit, aby byl při provádění této 
směrnice rovněž brán v potaz zásadní 
dopad vnitrostátních právních předpisů 
v oblasti zadávání veřejných zakázek na 
proces přístupu k fondům Evropské unie. 
Proto je nanejvýš důležité, aby členské 
státy dokázaly v co největší míře zabránit 
jakékoli nesourodosti ve výkladu a 
uplatňování a současně přispívaly ke 
zjednodušení na vnitrostátní úrovni.

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby provádění nestálo v cestě úsilí o zjednodušení a harmonizaci a aby 
v důsledku toho nedošlo k roztříštění pravidel v rámci Unie, což by mělo dopad především na 
malé a střední podniky a drobné zadavatele na regionální a místní úrovni.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) „veřejnými zakázkami na služby“ se 
rozumějí veřejné zakázky, jejichž 
předmětem je poskytování jiných služeb, 
než jaké stanoví bod 8;

(11) „veřejnými zakázkami na služby“ se 
rozumějí veřejné zakázky, jejichž 
předmětem je poskytování jiných služeb, 
než jaké stanoví bod 8; k tomu patří 
„služby založené na znalostech“ nebo 
intelektuální služby, tedy služby, které 
nemusí přinést stejné výsledky, neboť 
jejich podstatou je nalézt řešení problému 
pomocí duševní činnosti. U služeb tohoto 
druhu lze v závislosti na typu služby 
poskytnout popis cíle nebo úkolu, avšak 
není možné předložit jednoznačný a úplný 
popis dané služby (prohlášení o pracovní 
činnosti s předem danými parametry).

Or. en

Odůvodnění

Některá kritéria a ustanovení této směrnice mohou pozbýt významu či smyslu, jsou-li 
uplatněna na intelektuální služby, neboť jejich povaha je specifická či zvláštní: výsledek nelze 
podrobně popsat, dokud jej není dosaženo. Např. zpětné aukce.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 130 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných ústředními 
orgány státní správy a u veřejných soutěží 
na určitý výkon pořádaných takovými 

b) 300 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných ústředními 
orgány státní správy a u veřejných soutěží 
na určitý výkon pořádaných takovými 
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orgány; pokud jsou veřejné zakázky na 
dodávky zadávány veřejnými zadavateli, 
kteří působí v oblasti obrany, platí tato 
prahová hodnota pouze pro zakázky 
týkající se výrobků uvedených v příloze 
III;

orgány; pokud jsou veřejné zakázky na 
dodávky zadávány veřejnými zadavateli, 
kteří působí v oblasti obrany, platí tato 
prahová hodnota pouze pro zakázky 
týkající se výrobků uvedených v příloze 
III;

Or. en

Odůvodnění

Upravené prahové hodnoty zaručí účinnější vyvážení administrativní zátěže a kontroly 
v postupech zadávání veřejných zakázek. Uvedené hodnoty jsou střízlivější než odhady 
Komise.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 200 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných veřejnými 
zadavateli na nižší správní úrovni a 
u veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými zadavateli;

c) 500 000 EUR u veřejných zakázek na 
dodávky a služby zadávaných veřejnými 
zadavateli na nižší správní úrovni a 
u veřejných soutěží na určitý výkon 
pořádaných takovými zadavateli;

Or. en

Odůvodnění

Upravené prahové hodnoty zaručí účinnější vyvážení administrativní zátěže a kontroly 
v postupech zadávání veřejných zakázek. Uvedené hodnoty jsou střízlivější než odhady 
Komise.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prahové hodnoty budou každý rok 
přizpůsobeny změnám harmonizovaného 
indexu spotřebitelských cen Evropského 
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hospodářského prostoru.

Or. en

Odůvodnění
Pevné prahové hodnoty neodrážejí neustálé změny reálné kupní síly. Vhodným krokem by bylo propojit 
prahové hodnoty s již zavedeným indexem a upravit je podle něj.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé dva roky počínaje 30. červnem 2014 
Komise ověří, zda prahové hodnoty 
stanovené v čl. 4 písm. a), b) a c) 
odpovídají prahovým hodnotám 
stanoveným v Dohodě o veřejných 
zakázkách, a v případě nutnosti je upraví.

Každé dva roky počínaje 30. červnem 2014 
Komise ověří, zda prahové hodnoty 
stanovené v čl. 4 písm. a), b) a c) 
odpovídají prahovým hodnotám 
stanoveným v Dohodě o veřejných 
zakázkách, a po konzultaci s členskými 
státy ohledně uplatňování prahových 
hodnot v určitých odvětvích a u některých 
druhů smluv je v případě nutnosti upraví.

Or. en

Odůvodnění

Před revizí prahových hodnot v určitých odvětvích a u některých druhů smluv by měly být konzultovány 
členské státy.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při úpravě podle odstavce 1 tohoto 
článku Komise navíc ověří:

2. Při úpravě podle odstavce 1 tohoto 
článku a po konzultaci se členskými státy 
Komise navíc ověří:

Or. en
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Odůvodnění

Před revizí prahových hodnot v určitých odvětvích a u některých druhů smluv by měly být konzultovány 
členské státy.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozhodčích a smírčích služeb; c) rozhodčích a smírčích služeb, včetně 
služeb soudního posouzení sporu;

Or. en

Odůvodnění
„Služby soudního posouzení sporu“ jsou specifickým druhem smírčích služeb spojeným s využíváním 
mezinárodních smluvních podmínek FIDIC pro stavební a inženýrské práce, které přijala Světová 
banka.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) alespoň 90 % činností této právnické 
osoby je vykonáváno pro ovládajícího 
veřejného zadavatele nebo pro jiné 
právnické osoby ovládané týmž veřejným 
zadavatelem;

b) veškerá činnost této právnické osoby je 
vykonávána pro ovládajícího veřejného 
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby 
ovládané týmž veřejným zadavatelem nebo 
v rámci poskytování služeb obecného 
zájmu;

Or. en

Odůvodnění

Poskytování služeb obecného zájmu se neřídí ziskem, ale potřebami občanů. Z toho důvodu je 
třeba tyto služby mít na paměti. 
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2– písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodovací orgány ovládané právnické 
osoby jsou složeny ze zástupců všech 
zúčastněných veřejných zadavatelů;

a) rozhodovací orgány ovládané právnické 
osoby jsou složeny ze zástupců všech 
zúčastněných veřejných zadavatelů, 
zatímco veřejní zadavatelé mohou 
společné zástupce jmenovat společně;

Or. en

Odůvodnění

Jmenování společných zástupců je běžnou praxí. Neexistuje proto důvod, aby byl tento 
efektivní způsob vzájemně dohodnuté spolupráce zakázán.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimky stanovené v odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení.

Výjimky stanovené v odstavcích 1 až 4 
přestávají platit okamžikem vstupu 
soukromého subjektu, v důsledku čehož je 
třeba otevřít probíhající zakázky soutěži 
prostřednictvím řádných zadávacích řízení, 
což neplatí v případě, že účast 
soukromého subjektu nebyla záměrná a 
nebylo možné ji předvídat v době
původního procesu zadávání.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutími Evropského soudního dvora (C-458/03) neplatí, že by každá účast
soukromého subjektu musela vést k ukončení stávajících smluv.



PA\906373CS.doc 13/34 PE492.617v01-00

CS

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Článek 15 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zásady zadávání zakázek Účel a zásady zadávání zakázek

Or. en

Odůvodnění

Některé členské státy poukázaly na to, že by měl být uveden účel této směrnice.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem této směrnice je zajistit účinné
využívání veřejných prostředků, 
podporovat vysokou kvalitu zadávání 
zakázek, posílit hospodářskou soutěž a 
fungování trhů s veřejnými zakázkami a 
zaručit společnostem a dalším 
poskytovatelům rovné příležitosti při 
nabízení veřejných zakázek na dodávky, 
služby a na stavební práce v rámci veřejné 
soutěže na veřejné zakázky.

Or. en

Odůvodnění

Některé členské státy poukázaly na to, že by měl být uveden účel této směrnice.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě veřejných zakázek na služby a V případě veřejných zakázek na služby a 
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stavební práce a rovněž veřejných zakázek 
na dodávky, které zahrnují navíc služby 
nebo umísťovací a instalační práce, však 
může být po právnických osobách 
požadováno, aby v nabídce nebo v žádosti 
o účast uvedly jména a příslušnou 
odbornou kvalifikaci zaměstnanců, kteří 
budou zodpovídat za provedení příslušné 
zakázky.

stavební práce a rovněž veřejných zakázek 
na dodávky, které zahrnují navíc služby 
nebo umísťovací a instalační práce, však 
může být po právnických osobách 
požadováno, aby v nabídce nebo v žádosti 
o účast uvedly příslušnou úroveň odborné 
kvalifikace zaměstnanců, kteří budou 
zodpovídat za provedení příslušné zakázky.

Or. en

Odůvodnění

Nynější znění zřejmě naznačuje, že u služeb, které z větší části poskytují odborníci (např. 
technologické poradenství), je nutné, aby zájemci v žádosti o účast určili projektové týmy. 
S ohledem na dobu trvání celého postupu výběru a zadávání není z praktického hlediska 
možné v této fázi veřejné soutěže zavázat určené zaměstnance.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé mohou stanovit 
specifické podmínky pro plnění smlouvy 
ze strany skupiny, pokud tyto podmínky 
mají objektivní důvody a jsou přiměřené. V 
těchto podmínkách se může od skupiny 
požadovat, aby jakmile získá zakázku, 
vytvořila určitou právní formu, pokud je 
tato přeměna nezbytná pro uspokojivé 
plnění zakázky.

Veřejní zadavatelé mohou stanovit 
specifické podmínky pro plnění smlouvy 
ze strany skupiny, pokud tyto podmínky 
mají objektivní důvody a jsou přiměřené. V 
těchto podmínkách se může od skupiny 
požadovat, aby jakmile získá zakázku, 
vytvořila určitou právní formu, pouze 
pokud je tato přeměna naprosto nezbytná
pro uspokojivé plnění zakázky.

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek je nutné omezit na co nejnižší míru, aby se předešlo zbytečnému zatížení
společností a zejména malých a středních podniků.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v zadávacím řízení chráněným 
dílnám a hospodářským subjektům, jejichž 
hlavním cílem je sociální a profesní 
začlenění osob s postižením nebo osob 
znevýhodněných, nebo mohou vyhradit 
plnění zakázek v rámci programů 
chráněného zaměstnání, pokud více než 
30 % zaměstnanců těchto dílen, 
hospodářských subjektů nebo programů 
jsou osoby s postižením nebo osoby 
znevýhodněné..

Členské státy mohou vyhradit právo na 
účast v zadávacím řízení:

Výzva k účasti odkazuje na toto 
ustanovení.

a) chráněným dílnám, nebo mohou 
vyhradit plnění zakázek v rámci programů 
chráněného zaměstnání, pokud většinu 
dotčených zaměstnanců tvoří zdravotně 
postižené osoby, které z důvodu povahy a 
vážnosti svého postižení nemohou 
vykonávat pracovní činnost v běžných 
podmínkách nebo pro ně není snadné 
najít si zaměstnání na běžném trhu;
b) sociální podniky nebo programy, 
jejichž hlavním cílem je sociální a 
profesní začlenění znevýhodněných osob,
pokud více než 30 % zaměstnanců těchto 
subjektů nebo programů jsou osoby 
s postižením nebo osoby znevýhodněné.

Výzva k účasti v soutěži odkazuje na toto 
ustanovení.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba mít na paměti situaci osob s postižením a situaci znevýhodněných pracovníků, s cílem
zajistit jim rovné příležitosti a přispět k sociální soudržnosti. Je však nutné oba případy 
zvažovat samostatně a přistupovat k nim odlišným způsobem.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud není v této směrnici nebo ve 
vnitrostátním právu stanoveno s ohledem 
na přístup k informacím jinak a aniž by 
byly dotčeny povinnosti v souvislosti 
s uveřejňováním zadávaných zakázek a 
informováním zájemců a účastníků 
uvedené v článcích 48 a 53 této směrnice, 
nezveřejňuje veřejný zadavatel informace, 
jež mu byly sděleny hospodářskými 
subjekty a jimi označeny za důvěrné, 
zahrnující mimo jiné technická nebo 
obchodní tajemství a důvěrné aspekty 
nabídek.

1. Pokud není v této směrnici nebo ve
vnitrostátním právu stanoveno s ohledem 
na přístup k informacím jinak a aniž by 
byly dotčeny povinnosti v souvislosti 
s uveřejňováním zadávaných zakázek a 
informováním zájemců a účastníků 
uvedené v článcích 48 a 53 této směrnice, 
nezveřejňuje veřejný zadavatel žádné 
informace, jež mu byly sděleny 
hospodářskými subjekty, ať jimi byly
označeny za důvěrné či nikoli, zahrnující 
mimo jiné technická nebo obchodní 
tajemství a důvěrné aspekty nabídek, což 
neplatí v případě, že je to nezbytně nutné 
pro účely této směrnice nebo platného 
vnitrostátního práva.

Or. en

Odůvodnění

Pro podniky, a zejména pro malé a střední podniky je důležité, aby nebyly zveřejňovány žádné 
informace, vyjma odůvodněných případů.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato povinnost neplatí v případě, že by 
použití elektronických prostředků 
vyžadovalo zvláštní nástroje nebo formáty 
souborů, které nejsou obecně dostupné ve 
všech členských státech ve smyslu 
odstavce 3. Veřejný zadavatel používající 
jiné prostředky komunikace k předkládání 
nabídek je povinen v zadávací 
dokumentaci prokázat, že v důsledku 

Tato povinnost neplatí v případě, že by 
použití elektronických prostředků
vyžadovalo zvláštní nástroje nebo formáty 
souborů, které nejsou obecně dostupné ve 
všech členských státech ve smyslu 
odstavce 3.
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zvláštní povahy informací, které mají být 
vyměňovány s hospodářskými subjekty, 
vyžaduje použití elektronických 
prostředků zvláštní nástroje nebo formáty 
souborů, jež nejsou v členských státech 
obecně dostupné.

Or. en

Odůvodnění

Následující odstavec v dostatečné míře zaručuje, aby měli veřejní zadavatelé omezené
možnosti odůvodnění.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) s ohledem na služby založené na 
znalostech;

Or. en

Odůvodnění

Výběrové řízení s vyjednáváním je jediný postup, který lze použít u kreativních služeb, neboť 
jejich výsledek nelze předvídat. Z toho důvodu je nutné výslovně zmínit „intelektuální služby 
nebo služby založené na znalostech“ (definice v článku 1) a postup výběrového řízení 
s vyjednáváním stanovit jako povinný.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 
40 dnů ode dne, kdy bylo odesláno 
oznámení o zakázce.

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 
52 dnů ode dne, kdy bylo odesláno 
oznámení o zakázce.

Or. en
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Odůvodnění

Nové lhůty jsou z praktického hlediska příliš krátké, především pro malé a střední podniky,
což by mohlo omezit hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení žádostí o 
účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo odesláno 
oznámení o zakázce nebo výzva 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
informací.

Minimální lhůta pro doručení žádostí o 
účast je 37 dnů ode dne, kdy bylo odesláno 
oznámení o zakázce nebo výzva 
k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva 
k účasti v soutěži oznámení předběžných 
informací.

Or. en

Odůvodnění

Nové lhůty jsou z praktického hlediska příliš krátké, především pro malé a střední podniky,
což by mohlo omezit hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 
35 dnů ode dne, kdy byla odeslána výzva 
k předložení nabídek.

Minimální lhůta pro doručení nabídek je 
40 dnů ode dne, kdy byla odeslána výzva 
k předložení nabídek.

Or. en

Odůvodnění

Nové lhůty jsou z praktického hlediska příliš krátké, především pro malé a střední podniky,
což by mohlo omezit hospodářskou soutěž.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže veřejný zadavatel zveřejní 
oznámení předběžných informací, které 
není použito jako výzva k účasti v soutěži, 
může být minimální lhůta pro doručení 
nabídek stanovená v odst. 2 druhém 
pododstavci tohoto článku zkrácena na 
15 dnů za předpokladu, že jsou splněny 
všechny následující podmínky:

3. Jestliže veřejný zadavatel zveřejní 
oznámení předběžných informací, které 
není použito jako výzva k účasti v soutěži, 
může být minimální lhůta pro doručení 
nabídek stanovená v odst. 2 druhém 
pododstavci tohoto článku obecně
zkrácena na 36 dnů, v žádném případě
však ne na méně než 22 dnů, za 
předpokladu, že jsou splněny všechny 
následující podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Nové lhůty jsou z praktického hlediska příliš krátké, především pro malé a střední podniky,
což by mohlo omezit hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) oznámení bylo odesláno ke zveřejnění 
nejméně 45 dnů a nejvýše 12 měsíců před 
dnem, kdy bylo odesláno oznámení o 
zakázce.

b) oznámení bylo odesláno ke zveřejnění 
nejméně 52 dnů a nejvýše 12 měsíců před 
dnem, kdy bylo odesláno oznámení o 
zakázce.

Or. en

Odůvodnění

Nové lhůty jsou z praktického hlediska příliš krátké, především pro malé a střední podniky,
což by mohlo omezit hospodářskou soutěž.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé vyjednávají s uchazeči 
o jimi předložených nabídkách za účelem 
úpravy obsahu nabídek tak, aby lépe 
odpovídaly kritériím pro zadání zakázky a 
minimálním požadavkům uvedeným 
v odst. 1 druhém pododstavci.

Veřejní zadavatelé vyjednávají s uchazeči
o obsahu nabídek, dostojí-li minimálním 
požadavkům uvedeným v odst. 1 druhém 
pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, jakým způsobem mají být vedena jednání, a neměnit minimální požadavky.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé nesmějí odhalit jiným 
účastníkům navrhovaná řešení nebo jiné 
důvěrné informace sdělené zájemcem, 
který se účastní dialogu, bez jeho souhlasu.
Tento souhlas nesmí mít podobu 
obecného zřeknutí se práv, nýbrž musí být 
vydán s odkazem na zamýšlené sdělení 
konkrétních řešení nebo jiných 
konkrétních důvěrných informací.

Veřejní zadavatelé jednají co nejvíce 
v dobré víře a nesmějí odhalit jiným 
účastníkům navrhovaná řešení nebo jiné 
důvěrné informace sdělené zájemcem, 
který se účastní dialogu, bez jeho souhlasu, 
což nelze uložit jako podmínku pro účast 
v soutěžním dialogu.

Or. en

Odůvodnění

U řešení, které uchazeč ve své nabídce navrhuje, je důležité zajistit dostatečnou ochranu práv 
k duševnímu vlastnictví. 
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Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 8 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Postup soutěžního dialogu smí trvat 
nejdéle 12 měsíců od výzvy k účasti 
v soutěži.

Or. en

Odůvodnění

Postup soutěžního dialogu byl zaveden směrnicí z roku 2004. Dosavadní zkušenosti je taková, 
že v postupu soutěžního dialogu hrozí riziko účelového výběru informací, a uchazeči se proto 
zdráhají předkládat inovativní řešení, dokud nenastane poslední fáze dialogu nebo nepředloží 
závěrečnou nabídku. V důsledku toho je tento postup příliš dlouhý. Dosavadní zkušenost je 
taková, že požadované technické informace jsou velmi důležité.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyjednávací řízení bez předchozího 
zveřejnění může být použito v případě 
nových stavebních prací nebo služeb, které 
spočívají v opakování podobných 
stavebních prací nebo služeb svěřených 
hospodářskému subjektu, kterému stejný 
veřejný zadavatel zadal původní zakázku, 
za předpokladu, že tyto stavební práce 
nebo služby odpovídají základnímu 
projektu, na který byla zadána původní 
zakázka v rámci řízení podle čl. 24 odst. 1.
Základní projekt uvádí rozsah případných 
dodatečných stavebních prací nebo služeb 
a podmínky, za nichž budou zadány.

Vyjednávací řízení bez předchozího 
zveřejnění může být použito v případě
nových stavebních prací nebo služeb, které 
spočívají v opakování podobných 
stavebních prací nebo služeb svěřených 
hospodářskému subjektu, kterému stejný 
veřejný zadavatel zadal původní zakázku, 
za předpokladu, že tyto stavební práce 
nebo služby odpovídají základnímu 
projektu, na který byla zadána původní 
zakázka v rámci řízení podle čl. 24 odst. 1.

Or. en
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Odůvodnění

Případné dodatečné práce či služby k základnímu projektu umožní nástroj „Možnost“. Z toho 
důvodu je dodatečné prohlášení zbytečné.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doba platnosti rámcové dohody nesmí 
překročit čtyři roky, kromě výjimečných a 
řádně, zejména předmětem rámcové 
dohody, odůvodněných případů.

Rámcová dohoda nesmí překročit dobu 
platnosti stanovenou vnitrostátními 
předpisy jednotlivých členských států.

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska lepší regulace by bylo vhodné stanovit maximální dobu platnosti s ohledem na 
specifické potřeby v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé mohou používat 
elektronické dražby, v jejichž rámci se 
předkládají nové, snížené ceny a/nebo nové 
hodnoty týkající se některých prvků
nabídek.

Veřejní zadavatelé mohou používat 
elektronické dražby, v jejichž rámci se 
předkládají nové, snížené ceny a/nebo nové 
hodnoty týkající se některých prvků 
nabídek. Určité zakázky na služby a na 
stavební práce, jejichž předmětem jsou 
plnění týkající se duševního vlastnictví, 
jako je koncepce díla, nemohou být 
předmětem elektronických dražeb.

Or. en

Odůvodnění

„Určité zakázky na služby a na stavební práce, jejichž předmětem jsou plnění týkající se 
duševního vlastnictví, jako je koncepce díla“, které byly vyloučeny podle směrnice z roku 
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2004, již vyloučeny nebudou. Bylo prokázáno, že u služeb technologického poradenství mají 
„zpětné aukce“ velmi negativní přímý i nepřímý dopad na kvalitu poskytovaných služeb a na 
následné využití jejich výstupů v konstrukci a ve výrobě.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud není uzavřena dohoda, která 
určuje rozhodné právo pro zadávání 
veřejných zakázek, určí se vnitrostátní 
právo, jímž se bude zadání zakázky řídit, 
podle následujících pravidel:

5. Pokud není uzavřena dohoda, která 
určuje rozhodné právo pro zadávání 
veřejných zakázek podle odstavce 3, určí 
se vnitrostátní právo, jímž se bude zadání 
zakázky řídit, podle následujících pravidel:

Or. en

Odůvodnění

Podobně jako u odstavce 6 je nutné popsat konkrétní situaci, kdy neexistuje dostatečná shoda 
ohledně toho, čeho se tento odstavec týká.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření patří sdělit ostatním 
zájemcům a uchazečům příslušné 
informace vyměňované se zájemcem nebo 
uchazečem v rámci jeho účasti na přípravě 
zadávacího řízení nebo informace z této 
účasti vyplývající a stanovit odpovídající 
lhůty pro doručení nabídek. Příslušný 
zájemce nebo uchazeč může být z řízení 
vyloučen pouze v případě, že neexistuje 
jiný způsob, jak zajistit dodržení zásady 
rovného zacházení.

Mezi tato opatření patří sdělit ostatním 
zájemcům a uchazečům příslušné 
informace vyměňované se zájemcem nebo 
uchazečem v rámci jeho účasti na přípravě 
zadávacího řízení nebo informace z této 
účasti vyplývající a stanovit odpovídající 
lhůty pro doručení nabídek. Příslušný 
zájemce nebo uchazeč může být z řízení 
vyloučen, pouze pokud zadavatel prokáže, 
že neexistuje jiný způsob, jak zajistit 
dodržení zásady rovného zacházení.

Or. en
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Odůvodnění

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické specifikace rovněž uvádí, zda 
bude požadován převod práv k duševnímu 
vlastnictví.

Technické specifikace rovněž uvádí, zda 
bude požadován převod práv k duševnímu 
vlastnictví, a pokud ano, upřesní finanční 
podmínky pro získání těchto práv;

Or. en

Odůvodnění

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé mohou oznámit svůj 
úmysl uspořádat plánované zadávací řízení 
zveřejněním oznámení předběžných 

1. Veřejní zadavatelé oznámí svůj úmysl 
uspořádat plánované zadávací řízení 
zveřejněním oznámení předběžných 
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informací co nejdříve po začátku 
rozpočtového období. Tato oznámení 
obsahují informace uvedené v příloze VI 
části B oddílu I. Zveřejňuje je buď Komise, 
nebo veřejní zadavatelé na svém profilu 
kupujícího v souladu s bodem 2 písm. b) 
přílohy IX. Pokud veřejní zadavatelé 
zveřejní oznámení na svém profilu
kupujícího, zašlou oznámení o zveřejnění 
předběžných informací na profilu 
kupujícího v souladu s bodem 3 přílohy IX.

informací co nejdříve po začátku 
rozpočtového období. Tato oznámení 
obsahují informace uvedené v příloze VI 
části B oddílu I. Zveřejňuje je buď Komise, 
nebo veřejní zadavatelé na svém profilu 
kupujícího v souladu s bodem 2 písm. b) 
přílohy IX. Pokud veřejní zadavatelé 
zveřejní oznámení na svém profilu 
kupujícího, zašlou oznámení o zveřejnění 
předběžných informací na profilu 
kupujícího v souladu s bodem 3 přílohy IX.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu transparentnosti a úplné informovanosti podniků, zejména malých a středních, by 
oznámení o zveřejnění předběžných informací mělo být povinné, aby podniky mohly zahájit 
přípravu nabídky s dostatečným předstihem.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě omezeného řízení a výběrového 
řízení s vyjednáváním mohou veřejní 
zadavatelé na nižší správní úrovni použít 
oznámení předběžných informací jako 
výzvu k účasti v soutěži podle čl. 24 odst. 2 
za předpokladu, že toto oznámení splňuje 
všechny následující podmínky:

V případě omezeného řízení a výběrového 
řízení s vyjednáváním použijí veřejní 
zadavatelé na nižší správní úrovni 
oznámení předběžných informací jako 
výzvu k účasti v soutěži podle čl. 24 odst. 2 
za předpokladu, že toto oznámení splňuje 
všechny následující podmínky:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu transparentnosti a úplné informovanosti podniků, zejména malých a středních, by 
oznámení o zveřejnění předběžných informací mělo být povinné, aby podniky mohly zahájit 
přípravu nabídky s dostatečným předstihem.
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Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejní zadavatelé se mohou 
rozhodnout, že nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud 
došli k závěru, že nabídka nesplňuje, 
alespoň rovnocenným způsobem,
povinnosti stanovené právními předpisy 
Unie v oblasti sociálního a pracovního 
práva nebo práva v oblasti životního 
prostředí nebo ustanoveními 
mezinárodního sociálního práva a práva 
v oblasti životního prostředí uvedenými 
v příloze XI.

2. Veřejní zadavatelé se mohou 
rozhodnout, že nezadají zakázku uchazeči, 
který předložil nejlepší nabídku, pokud 
došli k závěru, že nabídka nesplňuje 
povinnosti stanovené právními předpisy 
Unie nebo členského státu v oblasti 
sociálního a pracovního práva nebo práva 
v oblasti životního prostředí nebo 
ustanoveními mezinárodního sociálního 
práva a práva v oblasti životního prostředí 
uvedenými v příloze XI.

Or. en

Odůvodnění

Zvětšení rozsahu možných právních závazků v oblasti sociálního, pracovního a ekologického 
práva je dobrou příležitostí k tomu, aby zadávání veřejných zakázek získalo na udržitelnosti a 
důvěryhodnosti.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel může vyloučit z účasti 
na veřejné zakázce každý hospodářský 
subjekt, je-li splněna jedna z těchto 
podmínek:

Veřejný zadavatel vyloučí z účasti na 
veřejné zakázce každý hospodářský 
subjekt, je-li splněna jedna z těchto 
podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Vyloučení ze závažných důvodů musí být všech členských státech bez výjimky povinné.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději do dvou let od data 
stanoveného v čl. 92 odst. 1 bude tento pas 
poskytován výlučně v elektronické podobě.

2. Nejpozději do dvou let od data 
stanoveného v čl. 92 odst. 1 bude tento pas 
poskytován výlučně v elektronické podobě, 
vyjma případů, kdy technické důvody 
zadavateli prokazatelně znemožňují tento 
termín dodržet.

Or. en

Odůvodnění

Někteří zadavatelé možná budou na splnění tohoto ustanovení potřebovat více času, a v tomto 
ohledu by se jim mělo vyjít vstříc.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 64 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V omezených řízeních, výběrových 
řízeních s vyjednáváním, v soutěžním 
dialogu a inovačním partnerství mohou 
veřejní zadavatelé omezit počet zájemců
splňujících kritéria pro výběr, které vyzvou 
k předložení nabídky nebo k dialogu, za 
předpokladu, že je k dispozici dostatečný 
počet kvalifikovaných zájemců.

V omezených řízeních, výběrových 
řízeních s vyjednáváním, v soutěžním 
dialogu a inovačním partnerství mohou 
veřejní zadavatelé omezit počet zájemců
splňujících kritéria pro výběr, které vyzvou 
k předložení nabídky nebo k dialogu, za 
předpokladu, že je k dispozici minimální
počet kvalifikovaných zájemců stanovený 
v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Toto kritérium by mělo být jasnější a lépe stanovitelné, aby se předešlo mylným výkladům 
ustanovení.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritérium uvedené v písmenu a) má 
přednost před kritériem uvedeným
v písmenu b), vyjma případů, kdy existují 
důvody pro odchylné uplatnění.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být upřednostněna hospodářsky nejvýhodnější nabídka, neboť umožní získat 
z hospodářského a sociálního hlediska nejlepší a nejvýhodnější nabídku a zajistí nejlepší 
poměr kvality a ceny.  Zadavatelé by nicméně měli mít možnost využít druhou možnou 
nabídku, mají-li k tomu dobré důvody.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 66 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu pro všechny 
uživatele, vlastností z hlediska vlivu na 
životní prostředí a inovačního charakteru;

a) kvalita, včetně technické úrovně, 
estetických a funkčních vlastností, 
přístupnosti, konceptu pro všechny 
uživatele, vlastností z hlediska vlivu na 
životní a sociální prostředí, přispění k 
udržitelnému růstu a zaměstnanosti, a 
inovačního charakteru;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvést účinnější kritéria v sociální oblasti podle strategie EU 2020, s cílem efektivněji 
přispět k udržitelnému růstu.
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Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může stanovit, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky 
zakázky umožňují, veřejný zadavatel 
převede splatné částky přímo 
subdodavateli služeb, dodávek nebo 
stavebních prací poskytnutých hlavnímu 
dodavateli. V takovém případě členské 
státy zavedou příslušné mechanismy 
umožňující hlavnímu dodavateli podat 
námitku proti neoprávněně vyplaceným 
částkám. Ustanovení týkající se tohoto 
způsobu plateb se uvádějí v zadávací 
dokumentaci.

2. Členský stát může stanovit, že na žádost 
subdodavatele a pokud to podmínky 
zakázky umožňují, veřejný zadavatel 
převede splatné částky přímo 
subdodavateli služeb, dodávek nebo 
stavebních prací poskytnutých hlavnímu 
dodavateli. V takovém případě členské 
státy zavedou příslušné mechanismy 
umožňující hlavnímu dodavateli zpětně 
podat námitku proti neoprávněně 
vyplaceným částkám a v zájmu právní 
jistoty zajistí předpisy, které zadavateli 
umožní převzít smluvní postavení 
hlavního dodavatele, aniž by bylo nutné 
opakovat nabídkové řízení. Ustanovení 
týkající se tohoto způsobu plateb se uvádějí 
v zadávací dokumentaci.

Or. en

Odůvodnění

Je-li to nutné (např. v případě platební neschopnosti hlavního dodavatele), musí mít zadavatel 
možnost ukončit mandát, aniž by přitom pozbyl právní jistoty. Proto by vnitrostátní právní 
předpisy měly umožňovat převzetí smluvního postavení a opětovné projednání sporných
podmínek smlouvy. Dále by mělo být zajištěno, že právo podat námitku proti neoprávněně
vyplaceným částkám hlavnímu dodavateli bude možné uplatnit až po splnění smlouvy, jinak 
by subdodavatelé mohli blokovat konkurenci.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se však nevztahuje na 
případ, kdy postavení původního 
dodavatele v důsledku restrukturalizace 
nebo platební neschopnosti částečně nebo 

První pododstavec se nevztahuje na případ, 
kdy postavení původního dodavatele 
v důsledku restrukturalizace, převodu
kapitálu nebo majetku či platební 
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zcela převezme jiný hospodářský subjekt, 
který splňuje původně stanovená kritéria 
pro výběr na základě kvality, za 
předpokladu, že s sebou tento krok 
nepřináší další podstatné změny zakázky a 
jeho cílem není obejít ustanovení této 
směrnice.

neschopnosti nebo na základě smluvního 
ustanovení částečně nebo zcela převezme 
jiný hospodářský subjekt, který splňuje 
původně stanovená kritéria pro výběr na 
základě kvality, za předpokladu, že s sebou 
tento krok nepřináší další podstatné změny 
zakázky a jeho cílem není obejít 
ustanovení této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Je zcela legitimní, aby se zadavatel pod dohledem Soudního dvora ohradil proti změně
smluvního partnera, protože nová smluvní strana nemůže předložit stejné záruky, co se 
financí a schopností týče, řádného plnění probíhající smlouvy – za nezměněných podmínek –,
jako strana předchozí.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Soudní dvůr Evropské unie shledá 
v rámci řízení podle článku 258 Smlouvy, 
že členský stát nesplnil povinnosti 
stanovené Smlouvami v důsledku toho, že 
veřejný zadavatel příslušející k tomuto 
členskému státu zadal dotčenou zakázku, 
aniž splnil své povinnosti stanovené 
Smlouvami a touto směrnicí.

c) Soudní dvůr Evropské unie shledá 
v rámci řízení podle článku 258 Smlouvy, 
že členský stát nesplnil povinnosti 
stanovené Smlouvami v důsledku toho, že 
veřejný zadavatel příslušející k tomuto 
členskému státu zadal dotčenou zakázku, 
aniž splnil své povinnosti stanovené 
Smlouvami a touto směrnicí, s výhradou
práva smluvního partnera na náhradu 
škody.

Or. en

Odůvodnění

Zmínka o „podmínkách stanovených vnitrostátními právními předpisy“ nestačí k tomu, aby 
nahradila neexistenci zásady odškodnění v případě předčasného ukončení smluvního vztahu 
(aniž byla porušena smlouva). Rovněž je nutné zavést zásadu odškodnění do právních 
předpisů EU, aby byla zajištěna její účinnost ve všech členských státech. Pro investory je 
důležité, aby evropské právo chránilo proti drancování, jako je znárodnění bez náhrady
vynaložených investic a újma způsobená jednostranným ukončením smlouvy. 
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Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé mohli zohlednit potřebu 
zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, 
dostupnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, účast 
a posílení možností uživatelů a inovace. 
Členské státy mohou rovněž stanovit, že 
výběr poskytovatele služeb nebude 
uskutečňován pouze na základě ceny 
účtované za poskytování služeb.

2. Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé zohlednili potřebu zajištění 
všeobecného přístupu, kvality, návaznosti, 
přístupnosti, dosažitelnosti, dostupnosti, 
bezpečnosti a úplnosti služeb, zvláštní 
potřeby různých kategorií uživatelů, účast 
a posílení možností uživatelů a inovace. 
Členské státy mohou rovněž stanovit, že 
výběr poskytovatele služeb nebude 
uskutečňován pouze na základě ceny 
účtované za poskytování služeb.

Or. en

Odůvodnění

Tyto charakteristické rysy služeb obecného zájmu mají klíčový význam a v tomto rámci je 
třeba je zajistit v největší možné míře.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování právního poradenství 
veřejným zadavatelům ohledně výkladu 
pravidel a zásad zadávání veřejných
zakázek a uplatňování pravidel zadávání 
veřejných zakázek ve specifických 
případech;

b) poskytování obecného a specifického 
právního poradenství a praktických rad 
veřejným zadavatelům ohledně výkladu a 
uplatňování pravidel a zásad zadávání 
veřejných zakázek;

Or. en

Odůvodnění

Nezávislý orgán by jako specializovaný a ústřední orgán měl nést odpovědnost za poskytování 
právního poradenství a praktických rad zadavatelům v obecné rovině i ve zvláštních 
případech, a to jak co se týče výkladu, tak uplatňování pravidel a zásad zadávání veřejných 
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zakázek.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 84 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vytvoření a uplatňování ucelených 
systémů varování umožňujících reakci 
k zabránění, odhalení a řádnému 
oznamování případů podvodu, korupce, 
střetů zájmu a jiných vážných porušení 
pravidel;

d) vytvoření a uplatňování ucelených 
systémů varování umožňujících reakci 
k zabránění, odhalení a řádnému 
oznamování případů podvodu, korupce, 
střetů zájmu nebo jakýchkoli jiných
porušení pravidel;

Or. en

Odůvodnění

Má-li se posílit správnost postupů, které zadavatelé uplatňují s pedagogickým cílem, je
důležité zahrnout všechny druhy porušení bez ohledu na jejich závažnost.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každou smlouvu nebo rámcovou 
dohodu a pokaždé, když je zaveden 
dynamický nákupní systém, vypracují 
veřejní zadavatelé písemnou zprávu, která 
zahrnuje nejméně tyto informace:

Pro každou zakázku překračující určité 
prahové hodnoty, aù  už smlouvu nebo 
rámcovou dohodu, a pokaždé, když je 
zaveden dynamický nákupní systém, 
vypracují veřejní zadavatelé písemnou 
zprávu, která zahrnuje nejméně tyto 
informace:

Or. en

Odůvodnění

Nutnost vypracovat písemnou zprávu v souladu s ustanoveními článku 85 by měla platit pouze 
pro zakázky „překračující určitou prahovou hodnotu“. Pokud by platila i pro zakázky „pod 
touto hodnotou“, vedlo by to ke vzniku mnoha byrokratických postupů. Tato zátěž musí být 
v rozumném poměru k dané finanční hodnotě.
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Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 85 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva nebo její hlavní prvky musejí být 
na žádost sděleny Komisi nebo 
vnitrostátnímu orgánu dohledu.

Zpráva nebo její hlavní prvky musejí být 
sděleny Komisi nebo vnitrostátnímu 
orgánu dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Nedává příliš smysl zavádět takovouto povinnost podávat zprávy, není-li to pro účely
povinného předkládání jejích zjištění.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 87 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S cílem zlepšit přístup hospodářských 
subjektů, zejména malých a středních 
podniků, k zadávání veřejných zakázek a 
usnadnit správné chápání ustanovení této 
směrnice členské státy zajistí možnost 
získání vhodné podpory, včetně podpory 
prostřednictvím elektronických prostředků
nebo za použití stávajících sítí určených na 
podporu podnikům.

2. S cílem zlepšit přístup hospodářských 
subjektů, zejména malých a středních 
podniků, k zadávání veřejných zakázek a 
usnadnit správné chápání ustanovení této 
směrnice Komise a členské státy zajistí 
možnost včasného získání informací a 
vhodné podpory, včetně podpory 
prostřednictvím elektronických prostředků
nebo za použití stávajících sítí určených na 
podporu podnikům.

Or. en

Odůvodnění

Komise by se do tohoto úsilí měla rovněž zapojit, a to s ohledem na vysoce odbornou povahu
textů. Navíc je zásadní, aby malé a střední podniky měly včas k dispozici potřebné informace.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 87 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Oznámení uvedená v článcích 46, 47 a 
48 musí obsahovat informace o orgánu či 
orgánech, jak je uvedeno v odstavci 4 
tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být všeobecně snadné nalézt informace o orgánech, které zadavatelům a podnikům 
poskytují pomoc.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 88 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy s pomocí Komise 
spolupracují na tom, aby zadavatelé 
obdrželi další pokyny při posuzování toho, 
zda v určitých případech existuje 
přeshraniční zájem, především s cílem 
zvýšit efektivitu výdajů při provádění 
programů financovaných z nástrojů
politiky soudržnosti nebo z dalších 
nástrojů EU.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna odpovídá stanovisku výboru REGI k modernizaci zadávání veřejných zakázek, 
konkrétně odstavcům 7 a 15.


